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Al heb je ons verlaten
Je laat ons nooit alleen
wat wij van U bezaten
is altijd om ons heen

Bedroefd, maar met veel mooie herinneringen,
nemen we afscheid van
de heer

Frans Verbeken
weduwnaar van mevrouw
Gabriëlle Daghuyt
Geboren te Kerksken op 23 januari 1927 en overleden
in het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst op 24 november 2022.

Gesterkt door de gebeden van de Kerk
Lid van Samana
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Frans tijdens de uitvaartplechtigheid die zal
plaatsvinden in de Sint-Gorikskerk te Haaltert op

donderdag 1 december 2022 om 11.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 11.15 uur.
De offerande wordt aanzien als rouwgroet.
Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.
Aansluitend herenigen wij Frans bij zijn echtgenote Gabriëlle
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Haaltert.

Dit melden u bedroefd:

Luc en Marie-Josée Verbeken - Nerinckx
Antoine en Patricia Verbeken - Holloway
André en Lieve Verbeken - Colpaert

Filip en Els De Strycker - Verbeken
Margaux en vriend Matthias
Stéphanie en vriend Bjarni
Laurens en vriendin Lara
Hilde Verbeken
Brecht en vriendin Silke
Senne
Veerle Verbeken en vriend Jurgen Huygens
Stijn en Nathalie Verbeken - Verstuyft
Ruben, Julie
Manuel en Annemie Rogiers - Verbeken
Elise
Jo en Veerle Verbeken - Cajot
César, Joséphine, Achille, Eléonore
Klaas en Karen Verbeken - Boogaerts
Lily, Mona, Eliot

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

zijn kinderen

zijn klein- en achterkleinkinderen


De families: VERBEKEN - DAGHUYT - VAN DURME - DE KEGEL
Een dankwoord aan de dokters van het Medisch Huis - dr. G. Goossens, dokterspraktijk
De Blekte - dr. C. Covens en dr. V. Van Praet, dokters en het personeel van de afdeling geriatrie D4
van het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst, Familiehulp, verpleegkundigen Hendrickx en alle verzorgenden
die Frans de laatste maanden hebben bijgestaan.
Er is gelegenheid tot een afscheidsgroet in het Uitvaartcentrum Bael,
Stationsstraat 13 te Haaltert op dinsdag en woensdag telkens van 18.00 tot 19.00 uur.
Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg Bael, t.a.v. familie Verbeken - Daghuyt
Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

